
ENFERMEIRO DO TRABALHO 
 
Requisito básico para investidura no cargo:  
Possuir curso superior de graduação em Enfermagem com especialização em 
Enfermagem do Trabalho e Registro no Conselho Competente.  
 
Descrição sumária do cargo:  
Prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios, navios, 
postos de saúde e em domicílio, realizar consultas e procedimentos de maior 
complexidade, prescrevendo ações; implementar ações para a promoção da saúde junto 
à comunidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
Conteúdo Programático: 
1) Código de ética e Lei do exercício profissional da Enfermagem; 2) Instrumentos 
básicos de Enfermagem; 3) Base psicossocial para a enfermagem: autoconceito, perda, 
morte e luto, estresse e adaptação; 4) Principais condutas na prevenção das infecções 
sexualmente transmissíveis: HIV/AIDS; 5) Biossegurança, precaução universal e 
controle de infecção; 6) Processo de Enfermagem: histórico de enfermagem, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação; 7) Assistência 
de enfermagem ao cliente portador de hipertensão arterial e  diabetes mellitus; 8) 
Cuidados de enfermagem no preparo e administração de medicamentos e soluções, 
cálculos de drogas: ação, dose, dosagem, métodos e vias; 9) Administração de 
Enfermagem na Saúde do Trabalhador: Gerenciamento dos Serviços de Saúde do 
Trabalhador. Resíduos: tipo, coleta, segurança e tratamento. Manejo ambiental de 
resíduos. Serviço de Saúde Ocupacional e Dimensionamento de Pessoal do SSO 
(Serviço de Saúde Ocupacional). Exames Admissional, Periódico e Demissional. 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA (NR-5). Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA). Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO / NR-7). 10) Alterações e agravos na saúde do trabalhador: Doenças 
Ocupacionais e não Ocupacionais. Atuação de Enfermagem frente às Doenças 
Ocupacionais e Não Ocupacionais. Acidente de Trabalho. Política Nacional de Saúde 
do Trabalhador. Rede de atenção integral à Saúde do Trabalhador. LER (Lesão por 
esforço repetitivo), DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho) ou 
AMERT (Afecções Musculares Relacionadas ao Trabalho). 11) Processo de cuidar na 
Enfermagem do Trabalho: Vigilância em Saúde do Trabalhador, Imunização do 
Trabalhador. 12) Saúde e Qualidade de Vida: Classificação dos fatores de risco (Riscos 
Químico, Biológico, Físico e Ergonômico – NR-9). Ergonomia Aplicada ao trabalho 
(NR-17). Mapa de Risco. Segurança do Trabalho. Equipamentos de segurança do 
Trabalho (NR-6). 13) NR-4, NR-15, NR-17, NR-18, NR-24 e NR-32. 
 

 


